
 

 

 م 2022لعبم   )للجحث العلوي(جبئسح وزارح الرتثيخ والتعلين العبيل 
 :تعريف اجلبئسح -:أولا 

 اإلنتاا  لتنمياةالاوزارة لليياام با   ىإيماننا بوزارة التربية والتعليم العاال  بالارور الرياارل الاسل ت اع انطالقا من
البحث العلما  األصاي ،  على تشجيع حرصا  ، والعلم  ف  الجامعات والكليات ومراكز األبحاث والوزارات المختلفة

لعلااوم امجااا  ، مجااتت أربااعفا  للباااحنين  علما  البحااث ال جااززةت وزارة التربياة والتعلاايم العاال  إطااال  فيار قاارر
 ،العلاوم إلن اانيةمجاا  ، وتكنولوجياا ونمام المعلومااتجا  مالصحية والطبية، والعلوم مجا  تطبييية، ووال الطبيعية

ف  تيريم إضافة علمية أو تينية متميزة ف  إطار بحاث  موم اهمته ملجهوره تيريرا   ينالفازز ينعطى الجاززة للباحنوت  
 .أصي  علم 

 :أهداف اجلبئسح  -:ثبنيبا 
أوعية النشر و ف  مجالت علمية محكمة والررا ات المتخصصة واألعما  اإلبراعية األبحاثنشر تشجيع  .1

 .األخرى

 .هم البحن إنتاجتيرير جهور الباحنين وتكريمهم على إنجازاتهم المعرفية و .2

 يجار حلو  لمشكالت  المتنوعة.إتشجيع الباحنين نحو توجي  أبحانهم المتميزة لخرمة المجتمع و .3

 من خال  الم اهمة ف  إيجار بيزة بحنية م ترامة.متميزة  بحنيةتحيي  تنمية   .4

 . الطاقات البحنية واإلبراعية لرى الباحنينإبراز  .5

ت اهم  ةم ترام بحنيةإلى تنمية  وصوت  المختلفة، وتشجيع أنشطة البحث العلم  رعم ف  للوزارة  تعزيز الرور الريارل .6
 خرمة المجتمع.ف  

  قيوخ اجلبئسح  -ثبلثبا :
 على النحو التال :ة ف  ك  مجا  مالي جوازز نالث   

 .روتر )1111)ول  األة الجازز .1
 .روتر( 700)النانية   الجاززة .2
 .روتر( 511)  ةالنالن الجاززة .3

 الفئخ املستهدفخ: -راثعبا :
 الباحنين واألكاريميين العاملين ف  مؤ  ات التعليم العال  الفل طينية. .1

 الوزارات الفل طينية.الباحنين العاملين ف   .2

 .والمراكز البحنية الباحنين ف  اليطاعين األهل  والخاص .3

 جمبلد للجبئسح: -:خبهسبا 
 – الهنر اااة – حيااا األ – الكيميااا  – الرياضاايات – الفيزيااا  : ويشااام العلااوم الطبيعيااة والتطبيييااة  مجااا   .1

 .الزراعة
 – الصااحة العامااة والبيزااة – التحالياا  الطبيااة – الصاايرلة -الطاا  : العلااوم الصااحية والطبيااة ويشاام  مجااا  .2

 العال  الطبيع . -التمريض
هنر اة البرمجياات والويا   –نمام المعلوماات  –أمن المعلوماات  ويشم  : مجا  تكنولوجيا ونمم المعلومات .3

 .نترنت األشيا إالشبكات و –السكا  اتصطناع  وعلم البيانات  –واألجهزة السكية 

اليااانون  –العلااوم اإلراريااة والماليااة  – اتجتماعيااات -اآلرا  –التربيااة  :  و يشاام  مجااا  العلااوم اإلن ااانية .4
 .وعلومها الشريعةو

 شروط التقدم للجبئسح: -:سبدسبا 
 ، وييع ضمن مجاتت الجاززة.ف  مجال  مميزا   نجازا  إويشك  ، الميرم أصيالا   بحنالاإلنتا  أن يكون  .1

 .و كتا علمية أ من ر الة م تال   بحن الاإلنتا  ن ت يكون أ .2
  Scopus / Web Scienceف  قواعر البيانات منشورا  ف  مجالت علمية محكمة أو  بحن الاإلنتا  كون يأن  .3

 م . 2022ف  منشورا   بحن الاإلنتا  كون يأن  .4

 ف  خرمة المجتمع. بحن الاإلنتا   اهم يأن  .5



 

 

 المعروفة.أن ت يخ  البحث العلم  بأخالقيات البحث العلم   .6

 .ةاإلنجليزيبإحرى اللغتين العربية أو  ا  كون مكتوبيأن  بحن الاإلنتا   يشترط ف  .7

 الجبحثني: -:سبثعبا 
 . ف  مجا  تخصص إلنتاج  البحن فيط يح  للباحث التيرم بطل  واحر  .1

 يلتزم الباحث بتيريم أل معلومات تزمة. .2

 هعبيري تقيين اجلبئسح: -: ثبهنبا 

  Scopus / .Web Scienceف  قواعر البيانات النشر ف  مجالت علمية محكمة أو  .1

 .(Arcif/ معام  ار يف )ِ التأنيرمعام    .2
 Q3,Q4  .Q1, Q2,التصنيف ضمن .3
 عرر اتقتبا ات. .4

 كمية اإلنتا  البحن . .5

 .خرمة المجتمع .6

 :اجلبئسححجت و سحت   -تبسعبا :
 للم توى العلم  المطلو .  تيري لميرم تالبحن  ا نتا يمكن حج  الجاززة إسا كان اإل .1
 يح  للوزارة  ح  الجاززة بعر منحها إسا تبين أن المتيرم قر أخ  بشروط الجاززة.  .2
 .خ  بأخالقيات البحث العلم أن المتيرم أسا تبين إها حبعر من  الجاززة ح   للوزارة يح  .3
 :امللفبد املطلىة تسليوهب  -:عبشراا 

 ا .لكترونيإخر آالترشح للجاززة ورقيا  ون خة من طل   .1

إلكترونياا  ترفا  ماع  ، ون اخةورقياا   ن خ عن جميع الوناز  واألورا  المطلوباة فا  طلا  الترشاح للجااززةنالث  .2
 .طل  التيرم للجاززة 

الموقاع يمكن  الحصو  على نماوس  طلا  الترشاح للجااززة  واتطاال  علاى معاايير تحكايم الجااززة  مان  خاال   .3
 الر م  لوزارة التربية والتعليم العال .

  mohe.gdue@gmail.comر   طل  الترشح اإللكترون  ومحتويات  على البرير اإللكترون  التال : ي   .4

 اختيبر احملكوني: -احلبدي عشر :
( محكمين ممن ت تي  ررجتهم العلمية عن أ تاس مشارك مع األخس بعاين اتعتباار التناو  فا  3ييوم بعملية التحكيم )

 التخصصات والمؤ  ات. 

 :جبئسحهىاعيد التقدم لل -الثبني عشر:
 م.   2023/  02/  01يتم ا تيبا  طلبات الترشيح ابترا   من يوم األربعا     .1

 م.   2023/  03/  15ينته  ا تيبا  طلبات الترشيح يوم األربعا     .2

اإلرارة  -والتعليم العال  بغازةت  لم الطلبات الورقية والن خ و الوناز  واألورا  إلى العنوان التال : وزارة التربية  .3

 الطاب  األو  -العامة للتعليم الجامع 

 
 
 
 
 


